
Te huur

Hoorn 236
2404 HK Alphen aan den Rijn

Prins Bernhardlaan 4, 2405 VZ Alphen aan den Rijn
(0172) 47 02 47

alphen@basis.nl
www.basis.nl



Omschrijving
Algemeen
Te huur aangeboden, kantoorruimte onderdeel uitmakend van het complex 'Jongeneel' te Alphen aan den 
Rijn. Het betreft circa 450 m² kantoorruimte gelegen langs de doorgaande weg 'De Hoorn' en het vaarwater 
de 'Oude Rijn'. Door de ligging van het kantoorobject is er uitstekende profilering mogelijk richting de 
(binnen) ringweg van Alphen aan den Rijn.

Bereikbaarheid/locatie
Door de ligging nabij uitvalswegen is een goede ontsluiting richting de Rijkswegen A12 en A4 gewaarborgd. 
Eveneens is het object per openbaar vervoer goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand 
gelegen bushalten van waaruit het NS Station van Alphen aan den Rijn goed bereikbaar is.

Oppervlakte/indeling
Totaal circa 450 m² kantoorruimte welke verdeeld is over de begane grond en verdieping.

Parkeermogelijkheden
5 parkeerplaatsen, gelegen op het bijbehorende terrein.

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd onder andere voorzien van;
Kantoorruimte:
- plafond met verlichtingsarmaturen;
- te openen ramen;
- deels airco units;
- centrale verwarming;
- kabelgoten t.b.v. elektra - en databekabeling;
- vloerbedekking;
- alarm;
- sanitaire voorzieningen;
- pantry;
- dakterras.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 80,- per m², per jaar.

Parkeerplaatsen: € 750,- per plaats, per jaar.

Bovengenoemde huurprijzen dienen vermeerderd te worden met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Servicekosten
Nader overeen te komen.
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als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Omzetbelasting
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een 
onherroepelijke volmacht aan verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens 
hem een optieverzoek tot belaste verhuur in te dienen. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de 
wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) door de 
inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het gehele daardoor financieel te lijden 
nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de ter zake op te nemen bijzondere 
bepalingen van de huurovereenkomst.

Aanvaarding
In overleg.

Huurtermijn
Flexibele huurtermijnen, echter met een minimale contractperiode van 1 (één) jaar.

Huurprijsbetaling
De betaling van de huur, eventuele servicekosten en de eventueel verschuldigde omzetbelasting vindt elke 
3 kalendermaanden bij vooruitbetaling plaats.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom 
storten ter grootte van (minimaal) 3 maanden huur en eventuele servicekosten, alsmede de hierover 
verschuldigde omzetbelasting.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals 
gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Courtage
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Bijzonderheden
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar. Voorts betreft het een 
onderhuursituatie. Bestemmingsplan: 'Rijnhaven 2015'.
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Plattegrond
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